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Esta é a primeira edição do comunicado mensal do dis-
trito 4563, do ano rotário 2020-21 do Governador Jô 
Antiório e Daiane Antiório, no ano em que o “Rotary 
Abre Oportunidades”.

O comunicado mensal é uma das atividades obrigatórias 
do governador distrital e deve conter: Expediente da go-
vernadoria (www.rotary4563.org.br) e do RIBO-Rotary 
International BrazilOffice (www.rotary.org.br); Impor-
tantes tópicos rotários, tais como Decisões do Conselho 
Diretor e do Conselho de Legislação; Divulgação das 
metas do distrito; Informações sobre os eventos distri-
tais;Informações sobre programas do RI, Fundação Ro-
tária e do distrito; Destaques das realizações dos clubes; 
Direcionamento ao site do RI (www.rotary.org/pt) para 
obter notícias atualizadas; Motivação aos dirigentes no 
alcance das metas do clube, planejamento de eventos e 
datas comemorativas; Promoção das iniciativas do distri-
to e do RI; Reconhecimento às comissões, rotarianos e 
clubes do distrito.

Este comunicado mensal está sob a responsabilidade 
editorial, criação e gráfica da empresa Áccrux Comu-
nicação & Marketing: Clarissa Perillo, jornalista, MTB 
77062 SP e Juliane Torres, Jornalista, MTB 56676 SP

Com este novo projeto gráfico o Governador Jô oferece 
aos rotarianos do Distrito 4563 uma revista renovadora.

Veja nesta edição notícias do Seminário de Gerencia-
mento de Recursos da Fundação Rotária, Assembleia 
Distrital e Posse do Governador Jô e Daiane!

Recomendamos a leitura das mensagens do Presidente 
de Rotary International Holger Knaack que disse ”todo 
grande desafio nos traz a chance de renovação e cres-
cimento” e do Diretor de Rotary International, Mário 
César de Camargo que faz uma abordagem do quadro 
associativo dos distritos do Brasil comparando-o a uma 
“porta giratória, a cada rotariano que chega, um sai”.

Bastante otimista o Governador Jô Antiório afirma em sua 
mensagem que “estamos numa nova era, o companheiris-
mo virtual tomou conta da nossa organização enquanto 
não podemos estar lado a lado, enquanto não podemos 
desfrutar do abraço apertado e do aperto de mãos sem 
medo. E mais, está mostrando que somos muito mais for-
tes e maiores do que nós mesmos imaginávamos”.

Daiane Antiório, esposa do Governador Jô escreve so-
bre os desafios do novo normal e afirma: ”Nesse mo-
mento, não podemos sair tranquilamente às ruas, co-
rações foram quebrados, sonhos foram dissipados, mas 
todos nós, em conjunto, queremos encontrar a paz e o 
amor. O sol voltará a brilhar até a eternidade. Somos a 
geração do amor”.

E depois de Conectarmos o Mundo, o Rotary Abre 
Oportunidades!

Boa leitura!

Ligeia Benícia de Almeida Stivanin
@ rotarydistrito4563

@distrito4563

Rotary Distrito 4563
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E
mbora esta não seja uma época, di-
gamos, otimista, nós temos que ser 
positivos. Muito antes da fundação 
do Rotary, o mundo já tinha lidado 
com crises gigantescas que testaram 

a habilidade humana de tolerância e busca 
do progresso. Desde que o Rotary surgiu, o 
mundo tem enfrentado muitas catástrofes. 
Em meio às adversidades, nós sempre nos le-

vantamos e ajudamos as comunidades a se 
recuperar.

Todo grande desafio nos traz a chance de 
renovação e crescimento. Na Assembleia In-
ternacional em San Diego, quando a crise da 
Covid-19 ainda estava no começo, eu revelei 
meu lema O Rotary Abre Oportunidades, que 
é uma mensagem em que acredito já há mui-

Mensagem do presidente

TEMOS 
QUE SER 
POSITIVOS

tos anos.

O Rotary não é apenas um clube ao qual você 
se associa, mas um convite a possibilidades in-
finitas. Nós abrimos oportunidades para nós 
e também para outros. Nossas ações, sejam 
elas grandes ou pequenas, abrem oportunida-
des para aqueles que precisam de nós, e nesse 
processo o Rotary abre oportunidades para 
vivermos uma vida mais plena e significativa, 
embasada nos nossos valo-
res e ao lado de amigos do 
mundo inteiro.

Os governos e instituições 
estão cada vez mais recep-
tivos a parcerias em iniciati-
vas de saúde, algo essencial 
ao nosso trabalho. Nestes 
meses de confinamento, as 
pessoas estão querendo se 
conectar e ajudar suas co-
munidades e, com isso, elas 
abraçam os princípios e va-
lores que temos promovido 
por mais de um século.

Apesar dessa perspectiva positiva, não é por-
que hoje há mais oportunidades do que nun-
ca para o Rotary prosperar que teremos su-
cesso em tudo. O mundo já vinha mudando 
rapidamente, mesmo antes da pandemia. Há 
tempos que as pessoas estão se distanciando 
de encontros presenciais, preferindo se reunir 
virtualmente. As amizades estavam sendo re-
avivadas e mantidas pelas redes sociais bem 
antes da maioria das nossas reuniões ter mi-
grado para o Skype e o Zoom. As novas gera-
ções têm uma grande vontade de servir, mas 
não sabem se podem assumir um papel sig-
nificativo em organizações como a nossa, ou 
se causariam mais impacto criando diferentes 

tipos de conexões. Agora é o momento de co-
locarmos as cartas na mesa, testar novas abor-
dagens e moldar o Rotary do futuro.

A covid-19 nos forçou a adaptarmos às cir-
cunstâncias. Isto é benéfico, e o Plano de Ação 
nos pede justamente para melhorarmos nossa 
capacidade de adaptação. Entretanto, adap-
tação por si só não é suficiente. Precisamos 
mudar de forma drástica para vencermos os 

desafios da nova era e fa-
zermos do Rotary a força 
do bem que este mundo 
tanto precisa.

Este é o nosso combate, 
não apenas no ano em cur-
so como também no futu-
ro. Cabe a nós transformar 
o Rotary nestes novos tem-
pos — abraçando ideias, 
energia e determinação 
dos jovens em busca de 
um canal para materializar 
seus ideais. Temos que nos 
tornar uma organização 

completamente enraizada na era digital, não 
apenas uma organização que recorre ao uni-
verso on-line para continuar fazendo o que 
sempre fez.

O mundo precisa do Rotary agora mais do 
que nunca. Vamos então garantir que O Ro-

tary Abra Oportunida-
des por muito tempo 
ainda.

A covid-19 nos 
forçou a adaptarmos 

às circunstâncias. 
Isto é benéfi co o 

Plano de Ação nos 
pede justamente 

para melhorarmos 
nossa capacidade de 

adaptação

Holger 
Knaack
Presidente 2020-21 do 
Rotary International
Rotary Club de Herzogtum 
Lauenburg-Mölln, na 
Alemanha
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R
esultados dispensam explicações, 
diz um ditado norte-americano, país 
fundado no capitalismo, um sistema 
que considera resultados, não inten-
ções. Aliás, é do falecido ministro da 

Fazenda Roberto Campos o pensamento: “No 
socialismo as intenções são melhores do que 
os resultados, no capitalismo os resultados são 
melhores do que as intenções”.

Iniciando a gestão 2020-21, mas ainda escre-
vendo na gestão anterior, tenho de preservar 
a coerência no discurso e admitir que os re-
sultados de desenvolvimento do quadro as-
sociativo nas Zonas 23 e 24 (América do Sul, 
incluindo Brasil) são o copo meio cheio – ou 
meio vazio.

Podemos dizer que a gestão começou lacran-
do, para usar uma gíria típica das redes so-
ciais. Em 30 de setembro de 2019, tínhamos a 
seguinte evolução no número de associados, 
por subzona, em relação a 1º de julho do mes-
mo ano:

1 – 23A (sul do Brasil) – positivo em 443 as-
sociados, com destaque para os distritos 4710 
(66 associados de acréscimo), 4630 (67) e 
4652 (64);

2 – 23B (países de língua espanhola) – 412 
novos associados, com a liderança dos distri-
tos 4320 (72 associados a mais), 4905 (43) e 
4945 (42);

Palavra do diretor

3 – 24A (São Paulo) – 402 associados admiti-
dos, com menção aos distritos 4420 (172 rota-
rianos a mais desde 1º de julho de 2019), 4440 
(88) e 4621 (63);

4 – 24B (Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Su-
deste) – crescimento de 466 associados, des-
tacando-se os distritos 4760 (88 novos asso-
ciados), 4571 (87) e 4500 (agregação de 68 
associados no primeiro trimestre da gestão).

No total, eram 1.723 rotarianos de crescimen-
to líquido na América do Sul. Tínhamos a ex-
pectativa de reverter o quadro de decréscimo 
de associados em anos recentes. Eis que en-
tra em cena, então, a teoria da porta girató-
ria: para cada rotariano que chega, outro sai. 

Quieto, sem alarde, sem desposse, sem que as 
razões da saída sejam avaliadas.

É um fenômeno mundial: nos últimos dez 
anos, 1,38 milhão de rotarianos deixaram a 
organização, um número superior ao do nos-
so quadro associativo mundial, de 1,2 milhão. 
Admitimos muitos, com grande fanfarra, mas 
perdemos outros tantos, silenciosamente.

Temos de entender as razões. Desde 1º de maio, 
em reuniões virtuais, presenciei as posses de 554 
companheiros – 283 homens e 271 mulheres. Há 
várias outras reuniões agendadas, tanto para 
fundação de clubes como para admissão de as-
sociados. Mas, sem travarmos a porta giratória 
na saída, outros tantos nos deixarão.

Hoje, dia 15 de junho, os dados são um pouco 
desapontadores. Aquele quadro sorridente de 
setembro transformou-se em apreensão, com 
os seguintes números (sempre comparados a 
1º de julho de 2019):

1 – 23A – única subzona a apresentar cresci-
mento, com 528 associados a mais, salientan-
do os distritos 4660 (com 115) e o 4630 (65);

2 – 23B – baixa de 61 associados, mantendo-
se o distrito 4320 com 68 associados e tendo o 
4465 acrescido 47 associados no período;

3 – 24A – decréscimo de 66 associados, com 
destaque positivo para os distritos 4440 (ex-
cepcionais 239 rotarianos de acréscimo) e o 
4420 (49);

4 – 24B – redução de 67 associados, com des-
taque positivo para os distritos 4760 (112 no-
vos associados) e o 4530 (71).

Com isso, o crescimento de 1.723 rotarianos 
até 30 de setembro de 2019 despencou para 
334 associados a mais no período. Uma queda 
de 80% no que já havíamos crescido.

Teremos ainda 15 dias pela frente para uma 
reação. E, na sequência, o desafio de 1º de ju-
lho, época do ano que, historicamente, apre-
senta baixa de associados devido à per capita. 
Os governadores 2019-20 ainda têm trabalho, 
e os governadores 2020-21, lições aprendidas. 
Uma delas: fundar clubes tem sido o único 
instrumento de crescimento de associados na 

América do Sul. Come-
cem em 1º de julho de 
2020, pois já estaremos 
em desvantagem em 
relação ao tempo.

COPO MEIO 
CHEIO 
OU MEIO 
VAZIO?

Mário César 
de Camargo
Diretor 2019-21 do Rotary 
International
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E 
o tempo passou! Depois de anos de 
preparação e muitas mudanças de 
rumos e de planos completamos nos-
so primeiro mês à frente do Distrito 
4563. Foi um mês intenso, participa-

mos, por exemplo, de todas as posses já reali-
zadas, 85 ao todo! E como conseguimos isso? 
Graças ao momento em que vivemos.

Pois é, diante de uma imensa adversidade vi-
vida pela humanidade também vimos novas 
oportunidades surgirem, e, se o pessimista 
diante de um copo d’água pela metade diz 
que logo morrerá de sede, o otimista agra-
dece pela água, visto que o copo ainda está 
pela metade e poderá matar a sua sede. O 
momento que vivemos em Rotary é mais ou 
menos assim, enquanto muitos disseram que 
sumiríamos, fomos em frente, enfrentamos o 
momento, aderimos à tecnologia e “flexibiliza-

mos” nossa forma de ser, nossa forma de nos 
reunirmos. E assim foi possível estar em todo 
o Distrito, em cada um dos clubes, de Mogi ao 
Butantã, da Mooca à Registro, de Mairiporã à 
Pariquera-Açu, tudo isso em poucos segundos. 
Ou ainda, participar da posse do meu clube 
e do Vila Alpina ao mesmo tempo, inclusive 
levantando um brinde a cada um dos presi-
dentes do 4563 simultaneamente.

Também foi possível nos conectarmos com 
o Brasil e com o mundo, hoje participamos 
de Seminários Nacionais ou de reuniões ro-
tárias internacionais sem sair de nossas casas 
e como disse um governador durante uma 
de suas falas nos inúmeros clubes que estive-
mos, voltarmos aos nossos “aposentos” em 
perfeita segurança.

Mas isso é Rotary?

Alguns fazem essa pergunta e aqui eu digo 
com toda certeza depois de todas essas parti-
cipações: É SIM!

Estamos numa nova era, o companheirismo 
virtual tomou conta da nossa organização en-
quanto não podemos estar lado a lado, enquan-
to não podemos desfrutar do abraço apertado 
e do aperto de mãos sem medo. E mais, está 
mostrando que somos muito mais fortes e maio-
res do que nós mesmos imaginávamos. A criati-
vidade está rolando solta pelo Distrito, são Noi-
tes do Queijo e Vinho, Festival de Massas, Festas 
Julinas e até bingos virtuais que continuam nos 
movimentando, praticando o companheirismo 
e também arrecadando para a Fundação Rotá-
ria ou para projetos locais.

Mas, além do companheirismo, também temos 
como nossos pilares o desenvol-
vimento profissional e os serviços 
às nossas comunidades locais e 
mundiais. E isso também está 
sendo muito bem feito por todos 
os Rotarys do nosso Distrito.

Grupos virtuais de troca, ajuda 
e divulgação profissionais estão 
movimentando os negócios dos 
rotarianos e proporcionando a 
muitos continuarem fortes nes-
se momento. Mas o atendimento às nossas 
comunidades tem superado. Doações de 
máscaras e EPIs, alimentos, roupas e muito 
mais às pessoas afetadas por esse momento, 
além da realização de testes nos dão uma 
visibilidade jamais vista mas, acima de tudo, 
nos dá a certeza de que cumprimos com ex-
celência nosso papel de SEVIR. 

E não podemos deixar de falar de nosso mais 
recente alicerce, a juventude. Nosso presiden-
te Holger Knaack diz que não há idade certa 
ou errada para estar no Rotary, e é assim que 
renovamos nossa organização, acolhendo e 
recebendo a juventude, como rotarianos, ro-
taractianos, interactianos ou rotakidianos. A 

juventude é o nosso futuro que promoverá a 
renovação, as mudanças e inovações abraçan-
do o Rotary e nos proporcionando um futuro 
brilhante, com ética, responsabilidade socio-
ambiental e acima de tudo, no respeito às di-
versidades de um novo mundo.

E não posso nesse primeiro Comunicado Men-
sal deixar de falar das duas palavras que nor-
tearão esse nosso ano rotário:

AMOR E RENOVAÇÃO

E quando falamos em amor como palavra-cha-
ve é porque temos papel fundamental diante 
desse “novo normal”. O companheirismo, o 
relacionamento profissional, o atendimento às 

nossas comunidades locais, nos-
sa atuação em todos os lugares 
do mundo, além da valorização 
e o desenvolvimento da juven-
tude. São sementes que nos da-
rão maravilhosos frutos no fu-
turo. E a renovação? Porque é 
hora de renovar. Renovar atitu-
des, renovar conceitos, renovar 
paradigma, mas, em primeiro 
lugar, agir com muito amor.

Nesse momento, não podemos sair tranqui-
lamente às ruas, corações foram quebrados, 
sonhos foram dissipados, mas todos nós, em 
conjunto, queremos encontrar a paz e o amor. 
O sol voltará a brilhar até a eternidade. Somos 

a geração do amor.

E depois de Conectar-
mos o Mundo, o Rotary 
Abre Oportunidades!

Jô Antiório
Governador 2020-21
Distrito 4563 - Rotary 
International

Somos muito 
mais fortes e 

maiores do que 
nós mesmos 

imaginávamos

Mensagem do Governador

COMUNICADO MENSAL
Nº 01
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I
nicia-se um novo ano Rotário, muito aguar-
dado pelo meu marido e por mim. Quando 
o Jô foi indicado, um misto de sentimentos 
tomou conta de nós: medo, incerteza, in-
segurança, ansiedade, mas também, nos 

sentimos felizes com a oportunidade de servir 
e fazer a diferença na vida de muitas pessoas, 
isso é o Rotary. Tivemos o apoio de muita gen-
te que se dispôs a nos ajudar, orientar, acon-
selhar, trocar experiências, o que nos fez olhar 
este desafio com muito mais garra.

Passei a experimentar tudo que esta oportuni-
dade proporciona, e é incrível, quanto apren-
dizado, quantos amigos verdadeiros e quantas 
conexões. O Rotary nos apresenta um universo 
de possibilidades. Desde a indicação do Jô, co-
meçamos a pensar em cada detalhe dos even-
tos que teríamos que organizar, mas de repen-
te tudo mudou com a chegada da pandemia. 

Foi preciso reorganizar as ideias e sentimentos, 
entender o que faríamos diante desse momen-
to tão difícil para a humanidade. A segurança 
deu lugar novamente ao medo e as incertezas, 
já que a pandemia por causa do COVID-19 
mexeu com a nossa maneira de viver e de nos 
relacionar. E sem dúvida precisamos nos unir, 
trocar experiências, acolher, ouvir e servir.

Agora o desafio para o Governador, Governa-
dores Assistentes, Presidentes e para nós Côn-
juges, está sendo ainda maior, por se tratar 
de um momento crítico que não é apenas do 
Distrito 4563, mas de toda a humanidade. 

Será um ano de renovação, reflexão e reinven-
ção. A cada dia vemos a capacidade que te-
mos em nos adaptar às mudanças, ainda que 
inicialmente nos cause medo, precisamos abrir 
os olhos e o coração, pois ninguém ama o que 
não conhece, o desconhecido nos causa temor 
e dentro do Rotary não é diferente.

É uma maneira diferente de “fazer Rotary” 
sem perder a sua essência, enxergando a ne-
cessidade das pessoas, da comunidade, de 

ajudar o próximo, e principalmente, sem es-
quecer o nosso emocional. Pessoas estão sen-
do impactadas, planejamentos sendo repen-
sados, além de muita frustração. Clubes terão 
que se reinventar sem perder a essência do 
Rotary. Mas para isso é necessário que se reco-
nheçam enquanto organização, para que pos-
samos continuar sendo a entidade mais antiga 
e relevante no mundo do servir. 

Sou psicóloga há mais de 20 anos e apaixo-
nada pelo que faço e, como cônjuge, quero 
poder contribuir com o meu conhecimento. 
Entendo que durante a nossa gestão, será es-
sencial trabalharmos junto aos clubes cuidan-
do da saúde mental. Tudo vai passar! Mas será 
um novo normal, com saudades de viver como 
sempre vivemos, porém com muito medo.

Querido cônjuge, tenha certeza que você é 
peça fundamental nesse momento em que vi-
vemos em Rotary. Terá a missão de ajudar seu 
cônjuge nesse desafio mantendo a motivação, 
autoestima, buscar novas formas de cuidar e 
se relacionar, da mesma maneira que estamos 
aprendendo a fazer dentro da nossa família 
nessa quarentena. Somos pessoas em ação, 
ativos na transformação desse novo mundo, 
fazendo o melhor para a humanidade hoje e 
para as gerações futuras. Somos a geração do 
amor e da renovação. 

Contem comigo nessa missão que nos foi dada. 
Não é por acaso que estamos nessa função, por-
que Deus não escolhe os capacitados, ele capaci-
ta os escolhidos, e é por isso que estamos viven-

do isso dessa maneira. 
Juntos vamos vencer e 
fazer uma gestão reno-
vadora!! Que Deus nos 
ilumine e nos abençoe.

OS DESAFIOS 
COM A CHEGADA 
DO “NOVO 
NORMAL” EM 
NOSSA GESTÃO

Mensagem do Cônjuge

Daiane 
Daumichen
Esposa do Jô Antiório, 
Governador 2020-21 do 
Rotary Distrito 4563
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U
m novo ano rotário se inicia e 
com ele o “giro da roda” e a mu-
dança dos gestores. No entan-
to, em 2020, inesperadamente, 
foi tudo diferente. O que antes 

era possível realizar-se presencialmente, 
precisou ser feito online com a mesma en-
trega, cuidado, conteúdo e dedicação dos 
eventos presenciais.

E foi assim que dia 1º de julho, às 20h, o Go-
vernador do Distrito 4563 do Rotary Interna-
tional, Jô Antiório foi empossado. Com o lema 
mundial ”Rotary Abre 
Oportunidades”, o even-
to contou com a presença 
online de mais de 500 pes-
soas, entre convidados e 
rotarianos. 

Em seu discurso emocio-
nado, Jô Antiório contou 
sua história e o legado 
de sua família no Rotary.  
“Antes de começar, pre-
ciso contar uma história 
dentro do Rotary que co-
meçou bem antes do meu 
nascimento, em 1959, 
quando meu avô Fortu-
nato, um jovem dentista do então bairro es-
quecido chamado Osasco e mais 30 abnega-
dos, se reuniram para fundar um novo Clube 
do Rotary. Por isso, costumo dizer que estou 
no Rotary muito antes de eu ter nascido. 
Nasci filho e neto de rotarianos.”, contou.

Ele seguiu o discurso relembrando sua sau-
dosa mãe que preparava as lembranças fes-
tivas com as Afronianas e de seu pai, Dire-
tor Antiório, que ocupou o mesmo cargo 
de Governador em 1997-98 e chegou a um 
dos maiores postos do Rotary International 
como Diretor, 2011-13. Com pouco mais de 
27 anos ele decidiu ingressar na organiza-

ção, tendo sido empossado como rotariano 
dia 1º de julho de 2000. 

“Um presente como esse no dia que eu 
completo 20 anos de Rotary eu nunca ima-
ginei. E hoje estamos aqui, eu e Daiane, 
aceitando um dos maiores desafios das 
nossas vidas. E digo, “nossas” porque ja-
mais teremos sucesso sem o apoio das es-
posas ou maridos. Chegou a hora. É hora de 
renovar com muito amor, neste momento 
não podemos sair tranquilamente às ruas, 
corações foram quebrados, sonhos dissi-

pados, mas todos nós, 
juntos, queremos encon-
trar a paz e o amor. O 
sol voltará a brilhar até a 
eternidade. Somos a ge-
ração do amor. E depois 
de “conectar o mundo” 
é tempo de “abrir opor-
tunidades”, finalizou Jô 
Antiório.

A esposa de Jô Antió-
rio, Daiane Daumichen, 
acrescentou o quanto 
esse momento é impor-
tante, ainda mais nesse 
“novo mundo” em que 

estamos vivendo. “Hoje é um dia muito es-
pecial para nós. Estou bastante emociona-
da desde cedo. Passou rápido. São tantas 
coisas que eu quero dizer, mas hoje levan-
tei agradecendo a Deus pela oportunidade 
que estamos tendo de servir especialmente 
diante dessa crise que temos enfrentado, 
mas nós escolhemos o amor e renovação 
para que a gente possa transformar e se-
guir o lema do ano. Contem conosco e se-
remos a geração do amor”, falou.

EVENTO DE EVENTO DE 
POSSE DO POSSE DO 

GOVERNADOR GOVERNADOR 
2020-21 É 2020-21 É 

TRANSMITIDO TRANSMITIDO 
ONLINEONLINE

Um presente como 
esse no dia que eu 
completo 20 anos 

de Rotary eu nunca 
imaginei. E hoje 

estamos aqui, eu e 
Daiane, aceitando um 
dos maiores desafi os 

das nossas vidas. 

Aconteceu

Clarissa Perillo
Jornalista do Rotary Distrito 4563
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No dia 13 de junho foi realizada a Assem-
bleia Distrital da Gestão 2020-21, online, que 
computou a presença de mais de 500 pesso-
as. O evento teve a participação da então 
Governadora, Maria Lúcia G. Strazzeri, do 
Diretor 2011/2013 José Antonio Figueiredo 
Antiório, do Instrutor Distrital Governador 
Paulo Eduardo de Barros Fonseca, do Gover-
nador 2020-21 Jô Antiório e com o discurso, 
ao vivo, diretamente dos EUA da Curadora 
da Fundação Rotária Jennifer Jones. 

Durante sua participação, Jennifer falou 
sobre as recentes mudanças no mundo e 
do carinho especial pelo Brasil. ” O primei-
ro projeto internacional que eu trabalhei 

foi na Amazônia, foi muito interessante co-
nhecer a comida, as pessoas e o coração 
do brasileiro. O primeiro intercambista de 
jovens era de Juiz de Fora e ficou conosco 
durante 1 ano. Eu sinto que tenho um filho 
brasileiro”, contou.

Ela acrescentou que a pandemia nos obri-
gou a estarmos distante fisicamente, mas 
a tecnologia nos proporciona uma proximi-
dade sem igual, e por mais que estejamos 
passando por essa tristeza, também temos a 
oportunidade de mostrar o trabalho do Ro-
tary e quão brilhante podemos ser nas ações 
que planejamos. “Acredito que está na hora 
dos clubes olharem para as comunidades e 

Fique por dentro

descobrir quais são as reais necessidades, es-
pecialmente durante a pandemia”, disse.

Na sequência, os participantes foram divi-
didos em 13 salas individuais online com 
os seguintes temas: cônjuge, secretaria, 
tesouraria, protocolo, avenida de serviços 
internos e comissão de administração, ave-
nida de serviços profissionais e intercâmbio 
rotário da amizade, avenida de serviços à 
comunidade e comissão de projetos huma-
nitários, avenida de serviços internacionais 
e intercâmbio internacional de jovens, ave-
nida de serviços à juventude e Rotaract, 
desenvolvimento do quadro associativo, 
Fundação Rotária e Imagem Pública, orga-

nizadas pelos respectivos coordenadores.

Durante o último discurso do evento, o 
Governador eleito 2020-21, Jô Antiório re-
forçou a importância do foco e do objeti-
vo nas novas gestões. “Trace um caminho, 
coloquem um propósito e sigam até o fi-
nal. Que vocês tenham uma ótima gestão. 
O nosso sucesso depende de cada um de 
vocês. Vamos levar o nosso distrito ao topo 
do Brasil.”, finalizou.

ASSEMBLEIA 
DISTRITAL DA 
GESTÃO 2020-21 É 
REALIZADA E CONTA 
COM MAIS DE 500 
PARTICIPANTES

Clarissa Perillo
Jornalista do Rotary Distrito 4563
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O 
planeta passa por um momento 
de profunda mudança. Desde a 
Revolução Industrial, no século 
18, a humanidade não vivencia-
va uma transformação tão inten-

sa e rápida, proporcionada, sobretudo, pelos 
avanços científicos e tecnológicos. Transfor-
mação essa que, inclusive, tem influenciado o 
e no comportamento das pessoas.

Esse cenário, que vem de fora para dentro, 
impõe a todos os segmentos da sociedade a 
necessidade de que mudanças de dentro para 
fora sejam realizadas, provocando um proces-
so de profunda ruptura de padrões.

Alguns autores afirmam que o mundo não 
está vivendo uma era de mudança e, sim, 
uma mudança de era. Esse pensamento tal-
vez evidencie a magnitude do momento que 
estamos vivenciando. A tecnologia, o avanço 
científico e a internet mudaram a sociedade, 
rompendo padrões ao tornar o mundo total-
mente conectado e digital.

Exemplos disso são as mudanças nos modelos 
de negócios e de trabalho. Há até pouco tem-
po, era impossível imaginar que a maior em-
presa de transporte coletivo do mundo não 
tivesse nenhum veículo. Que a maior rede de 
hospedagem não tivesse uma cama sequer. 
Que o maior portal de vendas não tivesse um 

produto em estoque.

Isso, necessariamente, nos faz refletir sobre 
conceitos que, há até pouco tempo, tínhamos 
como certos, simplesmente porque o mundo 
vive uma espécie de revolução – agora tecnoló-
gica – em que as organizações, na forma como 
foram concebidas, estão sendo desafiadas.

OPORTUNIDADE

Talvez seja possível fazer uma comparação en-
tre essa mudança e o aquecimento global, que 
sabemos que está ocorrendo, mas cujos efeitos 
não sentimos em nossa pele o tempo todo. De 
qualquer forma, nas duas situações, o ponto 
de virada está muito mais próximo do que ima-
ginamos, embora exista uma diferença singular 
entre elas. No caso do aquecimento global, a 
próxima página pode ser um pouco caótica e 
com consequências devastadoras. No caso do 
Rotary, é uma grande oportunidade.

Por estar inserido no contexto mundial, o Ro-
tary está sujeito a essas mudanças disruptivas 
e, para continuar sendo reconhecido como a 
mais relevante organização não governamen-
tal do mundo, precisa procurar se adaptar à 
realidade contemporânea.

ERA DE 
MUDANÇAS 
OU MUDANÇA 
DE ERA?

Artigo do mês

O mundo passa por 
intensas transformações 
e o Rotary precisa 
acompanhá-las para se 
manter relevante

É fato, o mundo de hoje não é o mesmo de 
1905, quando o Rotary foi fundado. Se há 
mais de um século fomos pioneiros em um 
modelo de liderança no servir baseado em co-
nexões pessoais, hoje essas conexões são uma 
rede que transpõe de maneira global as bar-
reiras culturais, linguísticas, geracionais e geo-
gráficas – e compartilha a visão de um mundo 
melhor. Ocorre que a mudança de padrões, 
além de acelerar o ritmo das inovações tecno-
lógicas, cria novas oportunidades de conexão 
e prestação de serviços.

É preciso saber aproveitar essa oportunidade. 
É preciso ser assertivo e dizer: eu quero fazer 
parte disso de forma ativa.

DESAFIO

O grande desafio do momento é saber apro-
veitar as oportunidades que se abrem com a 
mudança de era para que, em se quebrando 
os paradigmas do passado, porém, sem mu-
dar seus valores – companheirismo, integrida-
de, diversidade, serviços humanitários e lide-
rança –, o Rotary siga sendo relevante.

Há mais de um século, ao externar sua preo-
cupação em manter o Rotary cumprindo seu 
papel e sua missão, Paul Harris disse: “Este é 
um mundo em mudança. Nós devemos estar 
preparados para mudar com ele. A história do 
Rotary deverá ser reescrita muitas vezes”.

Para tanto é preciso ser mais estratégico e 
buscar reconhecer uma visão do clube – que é 
o núcleo ativo do Rotary – ao identificar, por 
exemplo, seus pontos fortes e fracos, sua vo-
cação e a necessidade da comunidade.

Esse reconhecimento – necessário e oportuno 
–, além de ajudar a quebrar os paradigmas 
do passado, resultará em uma ação, tanto in-
terna quanto externa, mais dinâmica e eficaz, 

pois permitirá que os próprios rotarianos en-
tendam melhor seu papel na organização e 
seu lugar no mundo moderno.

MOMENTO DE MUDANÇA

Se quisermos expandir nosso alcance, am-
pliar nosso impacto e aumentar o engaja-
mento de todos os envolvidos em nossas ati-
vidades, este é o momento de sermos menos 
resistentes às mudanças e, em contrapartida, 
mais críticos e analíticos em relação ao nosso 
envolvimento e participação nesse processo, 
notadamente quanto àquilo que estamos fa-
zendo – ou não – para tornar o Rotary me-
lhor, maior e mais eficaz.

Somente assim estaremos preparados para 
viver e desfrutar deste momento repleto de 
oportunidades, pois a todos nós compete 
honrar o passado e abraçar o futuro do Ro-
tary para mantê-lo não só relevante, mas so-
bretudo próspero.

Acrescenta-se, mais uma vez lembrando Paul 
Harris, que “para tornar realidade o seu desti-
no, o Rotary deverá ser evolutivo e, em algu-
mas ocasiões, revolucionário”.

Com uma visão clara dos desafios que o Rotary 
e o mundo enfrentam, façamos essa revolução 
do e para o bem, pois no Rotary juntamo-nos 
a líderes, trocamos ideias e entramos em ação. 

O Rotary somos nós! 

Paulo Eduardo 
de B.  Fonseca
Governador 2006-07 do 
distrito 4563 e associado 
ao Rotary Club de São 
Paulo-Liberdade, SP
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Visitas Ofi ciais | Eventos Agosto 2020Flashes do mês

03
Segunda 18h | Grupo 4

SP Vila Medeiros
Segunda 20h | Grupo 11

SP Morumbi

18
Terça 12h | Grupo 1

SP Alimação
Terça 20h | Grupo 9

Jandira - Santana de 
Parnaíba Aldeia

10
Segunda 18h | Grupo 10

Itapevi
Segunda 20h | Grupo 3

SP Vila Formosa

24 Segunda 18h | Grupo 11

Embu

11
Terça 18h | Grupo 6

SP São Miguel Paulista
Terça 20h | Grupo 1

SP Oeste

25
Terça 12h | Grupo 10

SP Jaguaré
Terça 18h | Grupo 12

Juquitiba
Terça 20h | Grupo 4

SP Anhanguera

12
Quarta 12h | Grupo 9

Barueri
Quarta 20h | Grupo 7

Santa Izabel - Centenário
26

Quarta 18h | Grupo 3

SP Vila Prudente
Quarta 20h | Grupo 9

Barueri Empresarial

14
Sexta 12h | Grupo 10

Cotia - Mulheres 
empreendedoras
Sexta 18h | Grupo 12

Pariquera Açu - Imigrantes

27
Quinta 18h | Grupo 6

e-clube of online Distrito 
4430
Quinta 20h | Grupo 2

SP Sumaré

17
Segunda 18h | Grupo 11

Itapecerica da Serra
Segunda 20h | Grupo 4

SP Noroeste Freguesia do Ó

31
Segunda 18h | Grupo 7

Guarulhos - Aeroporto
Segunda 20h | Grupo 11

SP Moema India

13 Quinta 20h | Grupo 6

SP Sapopemba - Vila Industrial

04
Terça 20h | Grupo 9

Barueri Centro Comercial 
Alphaville

19
Quarta 18h | Grupo 11

SP Caxingui
Quarta 20h | Grupo 6

SP Brás

20
Quinta 18h | Grupo 10

Cotia - Caucaia do Alto
Quinta 20h | Grupo 3

SP Água Rasa

05 Quarta 20h | Grupo 8

Poá

06
Quinta 8h | Grupo 10

Cotia - Granja Viana 
Empresarial (niver)

RC DE MAIRIPORÃ
O RC de Mairiporã, em São Paulo, realizou evento de doação de 80 
máscaras do modelo PFF1 (3), e 250 máscaras cirúrgicas para a Se-
cretária de Saúde da cidade para auxiliar na luta contra a Covid-19.

RCSP Aclimação
O RCSP Aclimação promoveu a distribuição de mil máscaras na en-
trada do Parque da Aclimação. O projeto foi realizado com o apoio 
da Administração do Parque, na pessoa da administradora Tânia 
Casseb e da Câmara de Comércio Brasil China - empresa cidadã par-
ceira da Fundação Rotária (ABTRF), que doou as máscaras. O even-
to contou com a presença do Governador Jô Antiorio, sua esposa 
Daiane Daumichen, da Presidente Renovadora do RSCP Aclimação, 
Diva Fonseca e outros companheiros do clube.

RC DE ITAQUAQUECETUBA
O RC de Itaquaquecetuba arrecadou cestas básicas, cobertores, ál-
cool em gel e máscaras em parceria com empresários, secretaria 
do desenvolvimento social de Itaquá, Fempi e Grupo Lapiemdrius 
/ Lessence.

RCSP MANDAQUI
Reunião com a presidente Maria Luiza Serra Castilho do RCSP Man-
daqui com os representantes da UBS/AMA do Jardim Peri, zona 
norte de S. Paulo, para as tratativas de Subsídio Global.

Na foto: entrega de Água ao Instituto de Olho no Futuro parceiro 
do RCSP Mandaqui com doação da Fonte de Água Natural Legí-
tima Lindóia.

Reunião das companheiras do RCSP Mandaqui e Instituto de Olho 
no Futuro para discussão e coordenação dos Projetos da gestão 
2020-21, junto às 60 famílias atendidas e acompanhadas anualmen-
te pelo clube.

RCSP VILA FORMOSA
A ASFARF - Associação de Família de Rotarianos do RCSP Vila For-
mos arrecadou roupas usadas e novas para o Bazar Beneficente da 
entidade Instituto Mater Dei, que atende mais de 60 crianças com 
cuidados especiais e mais de 16 freiras idosas.

RC OSASCO
Em conjunto com a Associação das Famílias dos Rotarianos de Osas-
co (AFRO) realizou a primeira Festa Julina virtual do clube. Além de 
muita música e companheirismo virtual, houve um bingo online cuja 
arrecadação foi revertida para a compra de 10 máquinas de costura 
que serão utilizadas em projeto sustentável em que as costureiras usa-
rão os equipamentos para produção de sacolas de nylon para serem 
vendidas,  gerando renda e custeando os próprios insumos do projeto.
Os kits julinos foram distribuídos através de um “drive thru” realiza-
do no final de semana anterior.

15
09h | Transmitido pelo Zoom

Seminário de Multi 
Informação Rotária
ID: 818 9843 7471 | Senha: 996905

01
09h30 | Transmitido pelo Zoom

Saúde mental e 
apresentação de outros 
projetos desenvolvidos 
pelo clubes
ID: 881 7688 4156 | Senha: 901106
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Frequência

RC Aruja Sul 38 0 Relatório não enviado22/10/2019 0 245,9438 6,4738

RC Barueri 4 2 Relatório não enviado03/06/1981 12 1.421,3014 118,442

RC Barueri Alphaville 15 10 4 73%19/03/1986 40 4.015,4045 100,395 27/07/2020

RC Barueri Centro Comercial Alphaville 2 2 330/06/2015 73%13 1.684,8713 129,610 01/07/2020

RC Barueri Empresarial 7 6 Relatório não enviado30/06/2018 15 191,3716 12,761

RC Barueri Tamboré 3 6 Relatório não enviado24/04/2002 19 238,7216 12,56(3)

RC Carapicuíba 5 0 425/04/1988 90%11 730,1016 66,375 22/07/2020

RC Carapicuíba - Fazendinha 0 9 Club Encerrado16/03/2010 9 0 (9)

RC Cotia Caucaia do Alto 1 0 529/04/1998 40%8 150,849 18,861 22/07/2020

RC Cotia Centro 6 15 414/03/2019 80%20 215,7311 10,79(9) 22/07/2020

RC Cotia Granja Viana 3 3 403/06/1992 70%16 2.542,5616 158,910 22/07/2020

RC Cotia Granja Viana Empresarial 4 5 216/05/2007 35%13 158,8712 12,22(1) 22/07/2020

RC Cotia Mulheres Empreendedoras 5 4 427/04/2012 60%9 460,5210 51,171 22/07/2020

RC Embu  1 2 429/05/1972 65%7 143,676 20,52(1) 09/07/2020

RC Ferraz de Vasconcelos 2 1 412/05/1966 85%17 150,2518 8,841 08/07/2020

RC Guarulhos 9 5 419/03/1954 85%32 6.347,2436 198,354 10/07/2020

RC Guarulhos - Aeroporto 4 5 Relatório não enviado28/07/1988 11 79,0110 7,18(1)

RC Guarulhos - Norte Centenário 2 1 Relatório não enviado25/05/2005 12 124,6813 10,391

RC Guarulhos - Leste 0 7 Clube Encerrado28/02/2013 7 0 (7)

RC Guarulhos - Sul 2 37 224/06/1973 90%71 8.376,3236 117,98(35) 30/06/2020

RC Guarulhos - Vila Galvão 2 1 419/05/1967 100%27 6.136,9928 227,301 01/07/2020

RC Itapecerica da Serra 1 1 Relatório não enviado05/06/1969 9 159,329 17,700

RC Iguape 0 0 Clube Encerrado13/04/1968 6 00,006 00,000

RC Ilha Comprida 0 15 Clube Encerrado26/062001 15 3.487,690 232,51(15)

RC Itapevi 0 0 Relatório não enviado22/05/2003 8 23,558 2,940

RC Osasco 2 1 322/05/1959 81%48 5.735,4649 119,491 30/06/2020

RC Itaquaquecetuba 6 5 410/02/1979 74%28 4.268,0029 152,431 16/07/2020

RC Pariquera-Açu Imigrantes 0 7 Relatório não enviado23/09/2013 15 183,418 12,23(7)

RC Itaquaquecetuba - Pinheirinho 5 4 328/01/2019 69%14 1.336,8115 95,491 30/06/2020

RC Poá 3 1 Relatório não enviado26/03/1958 9 366,5511 40,732

RC Jandira Santana de Parnaíba Aldeia Serra 1 5 527/06/1998 60%16 1.953,6812 122,11(4) 22/07/2020

RC Registro 6 10 4 75%28/04/1965 36 927,7632 25,77(4) 23/07/2020

RC Juquitiba 1 0 Relatório não enviado13/03/2002 15 175,8816 11,731

RC Registro Ouro 3 5 423/09/1993 85%37 4.269,1935 115,38(2) 22/07/2020

RC Mairiporã 6 1 Relatório não enviado23/01/1983 13 2.504,5518 192,665

RC Santa Isabel - Centenário 0 2 Relatório não enviado22/04/2005 8 238,926 29,87(2)

RC Suzano 5 6 528/04/1957 76%31 3.644,7630 117,57(1) 02/07/2020

RC Taboão da Serra Pirajuçara 1 8 104/03/1992 80%21 269,8314 12,85(7) 30/06/2020

RCSP Aclimação 5 4 513/03/1985 75%13 459,5214 35,351 22/07/2020

RC Mogi das Cruzes 3 8 418/10/1949 59%39 2.916,8734 74,79(5) 22/07/2020

RC Mogi das Cruzes - Norte 0 6 Clube Encerrado11/06/1983 6 18,700 3,12(6)

RC São Paulo 12 14 413/02/1924 40%70 6.856,2368 97,95(2) 10/07/2020

RC Santana de Parnaíba - Centro Histórico 0 11 Clube Encerrado04/05/2006 11 0 (11)

RC Suzano - Sul 1 3 112/12/1992 50%13 177,8111 13,68(2) 22/07/2020

RC Vargem Grande Paulista - Conecta 20 0 Relatório não enviado25/06/2020 0 20 20

RC Mogi das Cruzes - Oeste 2 2 411/04/1967 77%15 170,1015 11,340 08/07/2020

CLUBES ENTRADA SAÍDA NÚMERO DE REUNIÕES
ADMISSÃO 

EM RI
FREQUÊNCIA 

%

TOTAL DE ASSOCIADOS FUNDAÇÃO ROTÁRIA

01/07/2019
REALIZADO
2019-20 US$

30/06/2020
REALIZADO

PER CAPITA US$

AUMENTO OU PERDA REAL ENVIADO EM

RCSP Água Rasa 0 2 Relatório não enviado10/09/1987 16 495,7914 30,99(2)

RCSP Alto da Lapa 1 1 325/11/2003 86%23 2.519,5523 109,550 22/07/2020
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Total de Clubes: 99 403 5001.925 377.534,071.828 12.473,47-97

RCSP Avenida Paulista 4 1 416/10/1991 20 7.541,7093%23 377,093 22/07/2020

RCSP Barra Funda 6 9 Relatório não enviado28/09/1967 22 2.784,6819 126,58(3)

RCSP Brás 3 3 430/11/2006 80%14 1.935,2914 138,240 03/07/2020

RCSP Brooklin Armando de Arruda Pereira 8 13 504/04/1963 23 456,91100%18 19,87(5) 22/07/2020

RCSP Butantã 3 12 Relatório não enviado22/01/1992 37 2.495,0928 67,43(9)

RCSP Cambuci 1 1 413/06/1982 77%16 703,5516 43,970 22/07/2020

RCSP Cantareira 0 0 Relatório não enviado20/05/1986 9 38,769 4,310

RCSP Caxingui 0 3 330/06/1973 58%12 259,119 21,59(3) 23/07/2020

RCSP Itaquera 1 3 423/02/1980 100%21 1.084,8619 51,66(2) 22/07/2020

RCSP Jaçanã 2 7 412/12/2001 100%32 1.348,7427 42,15(5) 08/07/2020

4 90%RCSP Jaguaré 8 527/03/1969 15 1.230,9318 82,063 23/07/2020

RCSP Jardim das Bandeiras Alto de Pinheiros 7 17 Relatório não enviado29/09/1969 40 2.329,0730 58,23(10)

RCSP Lapa 3 6 Relatório não enviado05/05/1993 34 2.627,9631 77,29(3)

RCSP Jardim São Paulo 0 12 Clube Encerrado22/08/2001 14 26,002 1,86(12)

RCSP Leste 1 9 513/02/1951 70%28 600,7720 21,46(8) 22/07/2020

RCSP Liberdade 3 9 Relatório não enviado24/03/1976 39 157.580,1733 4.040,52(6)

RCSP Mandaqui 0 4 Relatório não enviado22/04/2002 19 4.449,1515 234,17(4)

RCSP Moema Índia 21 0 Relatório não enviado30/06/2020 0 21 21

RCSP Memorial da América Latina 0 9 Clube Encerrado06/04/1994 9 0 (9)

RCSP Mooca 3 2 528/02/1968 100%15 2.144,2516 142,951 09/07/2020

RCSP Morumbi 1 1 412/11/1981 83%12 2.577,8012 214,820 22/07/2020

RCSP Noroeste Freguesia do Ó 0 3 530/08/1972 87%19 1.869,9016 98,42(3) 22/07/2020

RCSP Pirituba 1 2 503/02/1999 90%16 150,6915 9,42(1) 07/07/2020

RCSP Norte 12 11 421/07/1953 80%54 14.379,2155 266,281 09/07/2020

RCSP Santana 0 11 Clube Encerrado22/06/1994 11 279,950 25,45(11)

RCSP Oeste 0 6 Relatório não enviado21/07/1953 17 290,1811 17,07(6)

RCSP São Miguel Paulista 2 0 Relatório não enviado10/01/1966 7 54,009 7,712

RCSP Pacaembu Bom Retiro 1 2 505/06/1989 72%32 4.005,7331 125,18(1) 07/07/2020

RCSP São Mateus 19 822/02/2004 12 654,7623 54,5611 23/07/20204 80%

RCSP Sapopemba - Vila Industrial 1 5 403/10/2008 85%8 75,944 9,49(4) 23/07/2020

4 50%RCSP Panamby 2 211/12/2017 11 104,4611 9,500 23/07/2020

RCSP Sumaré 2 4 411/06/1971 82%15 2.398,6913 159,91(2) 22/07/2020

RCSP Parque Continental 3 4 302/03/1998 60%21 2.161,6620 102,94(1) 03/07/2020

RCSP Tatuapé 14 1 Relatório não enviado10/03/1970 23 4.169,1236 181,2713

RCSP Vila Alpina 1 2 414/01/1975 85%33 24.530,1432 743,34(1) 22/07/2020

RCSP Vila Formosa 0 1 Relatório não enviado18/06/1985 15 387,1014 25,81(1)

RCSP Vila Maria 16 2 321/05/1967 61%35 22.968,2549 656,2414 07/07/2020

RCSP Vila Medeiros 0 1 416/06/2004 81%11 125,0610 11,37(1) 09/07/2020

Rotary E-Club do Distrito 4430 2 9 128/06/2013 70%28 392,8221 14,03(7) 22/07/2020

RCSP Penha 4 15 Relatório não enviado07/02/1958 31 1.106,6920 35,70(11)

RCSP Tremembé 0 3 422/06/1999 70%18 3.140,6215 174,48(3) 22/07/2020

5 91%RCSP Vila Carrão 1 828/06/1991 31 3.121,6724 84,96(7) 28/07/2020

RCSP Vila Guilherme 3 5 422/06/1994 91%17 521,1115 30,65(2) 22/07/2020

RCSP Vila Matilde - Centenário 5 1 Relatório não enviado06/05/2005 13 223,6517 17,204

RCSP Vila Prudente 2 1 Relatório não enviado25/01/1966 11 146,0012 13,271

Rotary E-Club Online do Distrito 4430 5 5 Relatório não enviado09/03/2000 8 60,438 7,550

RCSP Pinheiros 1 3 407/05/1964 65%21 2.404,3419 114,49(2) 02/07/2020

CLUBES ENTRADA SAÍDA NÚMERO DE REUNIÕES
ADMISSÃO 

EM RI
FREQUÊNCIA 

%

TOTAL DE ASSOCIADOS FUNDAÇÃO ROTÁRIA

01/07/2019
REALIZADO
2019-20 US$

30/06/2020
REALIZADO

PER CAPITA US$

AUMENTO OU PERDA REAL ENVIADO EM

RCSP Anhanguera 21 Relatório não enviado30/06/2020 0 21 21

RCSP Alto da Mooca 4 7 409/05/1973 85%38 9.894,8235 260,39(3) 23/07/2020

RCSP Aricanduva 2 8 Relatório não enviado29/06/2018 15 203,299 13,55(6)

RCSP Artur Alvim 5 1 407/05/2003 19 8.924,6923 469,724 22/07/202080%



Novos associados do mês

Baixa de associados do mês

O Distrito deseja boas-vindas aos seguintes companheiros:

O Distrito lamenta a saída dos seguintes companheiros:

RC Barueri
Jamil de Arruda 

RC Barueri - Alphaville
Roberto Geraldo

RC Carapicuíba 
Rodrigo da Silva  
Rubens Diniz 
Douglas dos Santos 
Eliana Pitzalis  

RC Cotia - Centro 
Vitorio Santos  
Flavia de Oliveira 

RCSP Norte
Claudete Jakubowski  
Paulo Jakubowski  
Antonio Kinukawa  
Helena Zynger  
João Pedroso 

Arnaldo Menezes 
Carlos Massa 
  
RC Ferraz de Vasconcelos 
Sergio da Silva  
Henrique Pignatti 

RC Guarulhos 
Sergio Gabeloni 

RCSP Alto da Mooca 
Luiz Walter Lino da Silva
Luciana de Vita Arruda
Gerson Pedro Silveira Rosa 

RCSP Brooklin Armando
de Arruda Pereira 
Vilmar de Souza

RCSP Cambuci
Alexandre Kolber Bucci 

RCSP Vila Alpina 
Airton Musin

RCSP Vila Maria 
Denis Rodrigues  
Luiz Reis  

RCSP Jaçanã 
Mohamed Yassini

RCSP Jaguaré 
Patricia Zório 
Sueli Regina Brusco  

RCSP Jardim das Bandeira
Alto de Pinheiros 
Alexandre Gonçalves 
Rogério Rabelo 
Orlirio Tourinho 

RCSP Norte 
Domingos Guilherme Napoli
Ronan Frota Aguiar

RC São Paulo 
Luiz Sergio Alvaresde Rose 
Raul Haidar 
Dulce Menezes 

RC Osasco 
Kátia Cristina Adário

RC Itaquaquecetuba - Pinheirinho 
Marcelo Constante Martins

RC Barueri - Alphaville 
Leonice Teixeira  
Rogério Toledo 

RC Barueri - Empresarial 
Gizele Mora  
Andrea Pareja  

RCSP Jd. das Bandeiras - Alto de Pinheiros
Jorge Carrano  

Alexandre Almeida Ferreira 
Humberto Coelho Neto e Siva  
Dong Park  
Joel Schmillevitch  
William Saad  

RC Cotia Mulheres -     
Empreendedoras 
Lidiane Machado Silva 

RCS Leste 
Donato Esposito

RC Cotia Granja Viana 
Nicolau Martino

RCSP Artur Alvim 
Eliete Zampol 

RC Cotia - Centro 
Andressa A. Lopes

RC Registro - Ouro 
Rafael Ozaki

RCSP Jaçanã
Rui Freitas 
Francisco Santos Almeida  

RCSP Lapa 
Valéria Martins  

RCSP Mandaqui 
Roseli Souza  

RCSP Panamby
Selma Rodrigues  

RCSP São Mateus 
Edgar Maia  

RCSP Tremembé 
Márcio Visconti 

RCSP Vila Matilde - Centenário 
Paulo Martins  

RCSP Vila Prudente 
Mauro Cimatti 


